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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

1. FEBRUAR  2016 PONEDELJEK 

09.00
MMKC Radlje. Predavanje o vnetju sečil: Špiro 
Stanivuk, dr. med. Organizator: Društvo kmetic Dravska 
dolina.

10.30
MMKC Radlje. Vrtec na obisku.

16.00
Knjižnica Podvelka. Pravljica potuje, tokrat: O kravi, ki 
je lajala v luno.

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo izdelovali pustne maske, odrasli 
bodo oblikovali nakit iz barvne žice in perlic. Vse 
potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 

2. FEBRUAR 2016 TOREK

9.00
MMKC Radlje. Marenberško vrtičkanje: Paprika. 
Kako priti do kakovostnih avtohtonih semen in semen 
starih sort je vse bolj pogosto vprašanje vseh, ki bi radi 
pridelali lastno kakovostno in zdravo rastlinje. Zato ste 
vsi, ki imate doma domača semena ali sadike in želite 
sodelovati v sajenju, presajanju, izmenjavi semen in 
sadik, vabljeni na delavnico, kjer si bomo izmenjali tudi 
izkušnje iz vrtičkarstva.
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NAPOVEDNIKI PRIREDITEV

28. FEBRUAR 2010 • NEDELJA

15.00
Večnamenski prostor OŠ Lehen . Gledališka predstava – 
monokomedija avtorja Toneta Partljiča Čistilka in pred-
sednik uprave v izvedbi dramske igralke Mojce Partljič . 
Organizator: KD Lehen . 

18.00
Hotel Radlje ob Dravi . Gledališka predstava Toneta Par-
tljiča Gospa poslančeva v izvedbi Dramske skupine 
KUD Brezno Podvelka . Vstopnina: odrasli 5 eur, šolski 
otroci 3 eur .

1. MAREC 2010 • PONEDELJEK 

10. 00
Klubski prostor Društva upokojencev in invalidov Ra-
dlje, Mariborska cesta 26 . Bralno srečanje, namenjeno 
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite 
brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti . Organizator: 
Knjižnica Radlje ob Dravi . 
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10.00
Prostori Društva upokojencev Muta, Glavni trg 27. 
Bralno – pogovorno srečanje, namenjeno starejšim, 
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se 
ob knjigah pogovarjati ter družiti.

16.00
Knjižnica Muta. Pravljica potuje, tokrat: O kravi, ki je 
lajala v luno.

18.00
MMKC Radlje. Modrosti vzhoda: veda – znanje. Moč 
pravilne zaznave. Neverjetne rešitve več kakor 5000 let 
starih vedskih spisov.

18.00-22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Bowling liga 
bajta – ekipno mešano. Redna tekma 12. kola. Ob 18. uri 
dvoboji Bajta : Kvitro; GMG : Mizar Jože in Isoliertechnik : 
Remoplast. Ob 20. uri dvoboji Fruma - Kumer: Erjavc; Split 
: Triglav in KMN Vuzenica : ŠD Vas. Organizator: Bowling 
klub bajta in BC bajta Radlje.

3. FEBRUAR 2016 SREDA

09.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Flancati. 

18.00
MMKC Radlje. Moč zelišč. Zana Peci nam bo predstavila 
začimbe, njihove učinke in uporabo.

18.30
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Javni nastop 
učencev Glasbene šole Radlje ob Dravi.

19.00
MMKC Radlje ob Dravi. 4. Martinčkov večer - Chamonix, 
Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2015. Jani Marn, 
ultramaratonski gorski tekač iz Vuzenice, nam bo 
predstavil enega izmed najlepših trail tekov na svetu – 
tek okoli Mount Blanca. Doživetja in vtise je zbral v obliki 
fotografij, ki jih je med več kot 36 urami nepretrganega 
teka in hoje uspel posneti kar med tekmovanjem. Na 
170 kilometrov dolgi poti, s skoraj 10 000 metri vzponov 

in spustov, mu je uspelo priti do cilja in uresničiti enega 
izmed vrhuncev njegove trail kariere. Organizator: 
Plezalni klub Martinček, Mladinski center Radlje. 

UTMB. 
 

4. FEBRUAR  2016 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka, kuharska 
delavnica: Krofi na najboljši način. 

18.00
Knjižnica Radlje. Odprtje razstave likovnih del Alojza 
Erjavca. Slikar Alojz Erjavc je dobro poznan v našem 
okolju, prav tako pa širom po Sloveniji, saj  je član 
različnih likovnih in kulturnih društev in dejaven kot 
udeleženec in organizator likovnih kolonij in likovnih 
srečanj. Je samouk, ki je ostal zvest naravi in predvsem 
realističnim odslikavam njenih lepot. Tudi na tokratni 
samostojni razstavi bodo razstavljene slike, ki jih slikar 
še ni razstavljal. Glavnina del je naslikana namensko 
za to razstavo. Slikar ostaja zvest svojima najljubšima 
slikarskima materialoma: oljnim in akrilnim barvam ter 
motivom iz narave, tihožitjem in portretom. Na odprtju 
bomo prisluhnili vsestranskemu glasbeniku Marjanu 
Valentiju. Razstava bo na ogled v odpiralnem času 
knjižnice do 5. marca.
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 Lidvik Jerčič, Alojz Erjavc, Anton Vodušek. 

5. FEBRUAR 2016 PETEK

18.00
Avla OŠ Muta. Proslava ob kulturnem prazniku. 
Nastopajoči: Mešani pevski zbor Zvon Muta, Kmečka 
godba Pernice, Literarna skupina Utrip zgornje Drave, 
Mladinski pevski zbor OŠ Muta. Gost večera bo Žan 
Libnik, koroški junak oddaje Slovenija ima talent. 
Organizator: Kulturno umetniško društvo Muta. 

MMKC Radlje
18.00 Radlje skozi čas: O nastanku šol v našem okolišu 
po rojstvu države SHS.
18.00 S prejico ob čaju. 

6. FEBRUAR 2016 SOBOTA

09.00-16.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. 5. kolo 3. državne 
bowling lige vzhod. V sezoni 2015/16 se vse tekme v 
državni bowling ligi odvijajo po sistemu turnirja in ker 
imamo v tretji ligi dve ekipi, bomo v Radljah dvakrat 
gostili najboljše ekipe tretje lige – v februarju je gostitelj 
turnirja domača ekipa bajta 1. Organizator: BC bajta 
Radlje in Bowling zveza Slovenije.

10.00
Igrišče Vuzenica. Pustno rajanje. Za vas bodo pripravili 
veselo pustno rajanje, letošnja rdeča nit pa se glasi 
»Naj živijo pravljice.« Seveda se boste posladkali tudi 

s slastnimi pustnimi krofi in pogreli s toplim čajem. 
Obiskali vas bodo kurenti s Ptuja. V primeru zelo 
slabega vremena bo prireditev potekala v večnamenski 
Modri dvorani Vuzenica. Organizator: TIC Vuzenica v 
sodelovanju z Vrtcem Vuzenica. 

Pust v Vuzenici 2015. 

11.00-16.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Medobčinska 
kegljaška liga MKD Drava – 12 krog. 11.00-13.00 Tekma 
med Štruc Kovačija : Keglbar 1. 14.00-16.00 Tekma med 
MDI Radlje : KNSS Armature. Organizator: BC bajta Radlje 
in MKD.

14.00
Podružnična Osnovna šola Kapla. Proslava ob 
kulturnem prazniku. Organizator: OŠ Kapla v 
sodelovanju s KD Kapla.

14.00-15.30 
MMKC Radlje ob Dravi. Pustna maska tik pred zdajci: 
poslikava obraza in manjši dodatki, popravki, čopki, 
kitke ... za male in velike puste. Člani DPM Radlje vas 
nestrpno pričakujejo s čopiči in glavniki. Udeležba je 
brezplačna. Organizator: Društvo prijateljev mladine 
Radlje.

16.00-18.00
Dvorana hostla Radlje. Pustno rajanje za male in velike 
maske z norčavim programom, plesom, igrami in 
pustno pogostitvijo. Vstopnine ni. Organizator: Društvo 
prijateljev mladine Radlje.
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20.00
MMKC Radlje. Disko večer z disko kroglami.

7. FEBRUAR 2016 NEDELJA 

9.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Dvoranski nogometni 
turnir Radlje 2016 za mlajše cicibane U/9. Organizator: 
ŠD Radlje, NŠ NK Radlje in JZ ŠKTM. 

14.00
Pred podružnično OŠ Kapla. Pustovanje z Duzasukanimi. 
Organizator: KD Kapla.

14.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Pustni karneval v 
Vuhredu. Turistično društvo Vuhred že od leta 1969 
organizira pustno rajanje. V povorkah in prireditvah 
ob pustu je v tem obdobju sodeloval skorajda že vsak 
krajan. Pust veselih in nasmejanih ust pa privabi v Vuhred 
vsako leto male, mlade in pustnih potegavščin željne 
ljudi tudi iz širšega območja Dravske doline. Tudi letos so 
pripravili bogat program pustnih norčij, glasbe in pesmi. 
Za veselo rajanje bodo obiskovalce okrepčali še s krofi 
in čajem. Pripravljenih imajo veliko presenečenj. Vstop 
prost. Organizator: Turistično društvo Vuhred. Prireditev 
sofinancirata Krajevna skupnost Vuhred in Občina Radlje 
ob Dravi.

18.00
Kulturni dom Podvelka. Osrednja proslava ob 
kulturnem prazniku Občine Podvelka. Organizator: KD 
Kapla.

18.00
Kulturni dom Radlje. Prireditev ob kulturnem prazniku: 
Sprehod po slikovitih spominih z gospodom Alojzom 
Erjavcem. Nastopajoči: Mestni Pihalni Orkester Radlje, 
Otroški zbor OŠ Radlje, Moški pevski zbor Radlje, ŽPZ 
Dominica nova in Likovna sekcija KD Radlje. Organizator: 
Kulturno društvo Radlje. 

18.00
Jedilnica Osnovne šole Ribnica na Pohorju. Prireditev ob 
kulturnem prazniku. Organizator: KUD Stane Sever in 
OŠ Ribnica na Pohorju. 

19.00
MMKC Radlje. Literarni večer ob dnevu kulture. 
Predstava na temo Franceta Prešerna.

8. FEBRUAR 2016 PONEDELJEK

čez dan
Center mesta (MMKC Radlje). Ulična umetnost: 
Barvitost mesta Radlje ob Dravi. Gre za kreiranje 
likovne instalacije, ki bo z barvitostjo, nevsakdanjostjo in 
igrivostjo popestrila vsakodnevne poti ljudi.  
Vabljeni za pomoč pri ustvarjanju dogodka in širjenju 
veselja ter kreativnosti med ljudi.

9.00-13.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). 
Prešernov dan v muzeju. Muzej Radlje ob Dravi vas 
ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, vabi 
na brezplačen ogled muzejskih razstav in zbirk v dvorec 
Radlje med 9. in 13. uro. Ob 10. uri vabljeni na javno 
vodstvo, po razstavah vas bo vodila kustodinja Alenka 
Verdinek. 
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18.00
Večnamenska dvorana Vuhred. Proslava ob kulturnem 
prazniku. Sodelovale bodo sekcije Kulturno prosvetnega 
društva Kovač Lija Vuhred v sodelovanju z Osnovno šolo 
Vuhred. Organizator: Kulturno prosvetno društvo Kovač 
Lija Vuhred.

9. FEBRUAR 2016 TOREK
MMKC Radlje.
9.00 Krofi. Le kaj jemo na pustni torek?
18.00 Modrosti vzhoda. Kdo sem? Ali smo le skupek 
kemikalij? Ali obstaja duša? Kaj je smrt?

10.00 in 16.00
Knjižnica Radlje ob Dravi. Pravljica potuje, tokrat:  
O kravi, ki je lajala v luno.

10. FEBRUAR 2016 SREDA

09.00 in 18.00 
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Sladki namazi.

16.00
Knjižnica Ribnica na Pohorju. Pravljica potuje, tokrat:  
O kravi, ki je lajala v luno.

11. FEBRUAR 2016 ČETRTEK

09.00
MMKC Radlje. Religiozne urice: Sveto pismo.

12. FEBRUAR 2016 PETEK

18.00
Knjižnica Radlje. Potopisno predavanje Braneta 
Ternovška: Malezija. Malezija je dežela prijaznih ljudi, 
naravnih lepot in kulinaričnih dobrot. Brane Ternovšek 
vam bo pripovedoval zgodbo svojega štiriletnega bivanja 
v tej tropski deželi, ki je prava mešanica različnih etničnih 
kultur, s pestro favno in floro in raznoliko kulinariko.

MMKC Radlje. 
18.00 S prejico ob čaju.
19.00 EGG NIGHT. Obstaja veliko načinov, kako 
pripraviti jajca, in nekaj jih bodo preizkusili.
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13. FEBRUAR 2016 SOBOTA

11.00-16.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Medobčinska 
kegljaška liga MKD Drava, 13. krog. 11.00-13.00 KNSS 
Armature : Remoplast. 14.00-16.00 Obrtniki Radlje : Asi z 
Vasi. Organizator: BC bajta Radlje in MKD.

18.00-21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Državno 
prvenstvo v kegljanju 2. slovenska liga vzhod - moški 
ekipno. Tekma 11. kroga med ekipama Pergola Hiše in 
Šoštanj. Organizator: Kegljaška zveza Slovenije in BC 
bajta Radlje.

19.00
MMKC Radlje. Valentinovi cocktaili in disco večer. 

14. FEBRUAR 2016 NEDELJA

9.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Dvoranski nogometni 
turnir Radlje 2016 za starejše cicibane U/11. 

MMKC Radlje. 
16.00 Srčkast MMKC. Naj za valentinovo srčki krasijo 
prostore MMKC-ja. Pridi, izdelaj in dodaj še ti svojega.
18.00 Valentinovi piškoti.

18.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Valentinov koncert. Večer 
ljubezni vam bodo polepšali skupina Jazzva in Vokalni 
kvartet Rusalke. Jazzva je v svet vokalne glasbe vstopila 
že skoraj pred desetletjem. Na svoji poti odkrivanja 
človeškega glasu pišejo nove zgodbe, iščejo harmonije in 
se igrajo z različnimi barvami in učinki. Z vsako skladbo, 
ki jo izvajajo, poskušajo najti poseben odnos in jo čim 
bolj doživeto in pristno poustvariti tudi za poslušalce. 
Člani Jazzve se ne bojijo novih izzivov, rastejo iz leta v 
leto ter imajo vedno večje ambicije, ki jih uresničujejo 
s koncertiranjem na odrih, tako doma, kot v tujini, 
organiziranjem koncertov, snemanjem ter udeležbo 
na festivalih. Po tem, ko so na odrih vodilnih evropskih 
tekmovanj nabrali ogromno izkušenj in se naučili 
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mnogo novega, še naprej oblikujejo in raziskujejo svoj 
glasbeni slog, specifičen zvok in značilen nastop. Jazzvin 
repertoar sestavljajo pesmi iz najrazličnejših žanrov; od 
popa, rocka in jazza do aranžmajev ljudskih pesmi in še 
mnogo drugega. Sodelujejo z odličnimi aranžerji, ki več 
kot uspešno poskrbijo, da vse njihove male nore ideje 
pridejo med notno črtovje. Štiri dekleta iz Radelj ob 
Dravi in okolice so svoj posluh in glas začele razvijati že v 
rosnih otroških letih na glasbeni šoli v Radljah ob Dravi, 
se kasneje kalile po številnih priznanih zborih Slovenije, 
obiskovale ure solo petja in si upale sanjati. Leta 2011 pa 
so se njihove poti križale in nastale so Rusalke. Dekleta se 
z veseljem udeležujejo festivalov in tekmovanj ter veliko 
nastopajo po Sloveniji in tujini. Vse »Rusalkastične« niti so 
v rokah akademske glasbenice Tadeje Vulc. Vstopnice v 
predprodaji v Trgovini točenih parfumov Uran, pri članih 
društva in uro pred koncertom na blagajni Kulturnega 
doma. Vse informacije: 040 741 242 – Petra, tajnistvo@
kdradlje.si. Organizator: Kulturno društvo Radlje. 

15. FEBRUAR 2016 PONEDELJEK

MMKC Radlje. 
10.00 Ustvarjalna delavnica: Rože iz krep papirja. 
Organizator: Društvo kmetic Dravska dolina.
10.30 Vrtec na obisku.

16.00
Knjižnica Vuzenica. Pravljica potuje, tokrat: O kravi, ki 
je lajala v luno.

16. FEBRUAR 2016 TOREK

09.00
MMKC Radlje. Marenberško vrtičkanje: Paradižnik. 
Kako priti do kakovostnih avtohtonih semen in semen 
starih sort je vse bolj pogosto vprašanje vseh, ki bi radi 
pridelali lastno kakovostno in zdravo rastlinje. Zato ste 
vsi, ki imate doma domača semena ali sadike in želite 
sodelovati v sajenju, presajanju, izmenjavi semen in sadik, 
vabljeni na delavnico, kjer si bomo izmenjali tudi izkušnje 
iz vrtičkarstva. 
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15.00
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 
Delavnica opuščanja kajenja. Brezplačno delavnico 
bo vodila Petra Čurin, dipl. med. s. Prijava in dodatne 
informacije na tel: 877 08 01. Po dogovoru tudi 
individualna svetovanja za opuščanje kajenja.

16.00
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 
Delavnica dejavniki tveganja in zdravo hujšanje 
(redno merjenje odstotka maščob v telesu, tehtanje in 
merjenje obsega pasu). Brezplačno delavnico bo vodila 
Petra Čurin, dipl. med. s. Prijava in dodatne informacije na 
tel: 877 08 01.

18.00-22.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Bowling liga bajta 
– ekipno mešano. Redna tekma 13. kola.  
Ob 18. uri dvoboji Bajta : Erjavc; GMG : KMN Vuzenica 
in Daro : Split. Ob 20. uri Dvoboji Mizar Jože: ŠD 
Vas; Isoliertechnik : Kvitro in Cargobull : Ultra okno. 
Organizator: Bowling klub bajta in BC bajta Radlje.

18.00
MMKC Radlje. Modrosti vzhoda, narava. Spoznajte 
silnice, ki obvladujejo svet, in jih obrnite sebi v prid. 

17. FEBRUAR 2016 SREDA

09.00 in 18.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Pirin kruh.

13.00
Zbirališče avtobusna postaja v Radljah. Pohod po okolici 
Radelj. Zmerne hoje od 2 do 2,5 uri. V primeru slabega 
vremena pohod odpade. Pohod vodita Ludvik Podrzavnik 
in Alojz Jeršič. Prijave niso potrebne. Organizator: MDI 
Radlje ob Dravi.

18.00
Knjižnici Radlje. Predavanje: Kako se soočati s 
stresom? O stresu je danes veliko govora. Kaj pa 
pravzaprav je stres in kako deluje? Kdaj je škodljiv in kdaj 
ne? Znano je, da ima konstanten stres za telo škodljive 
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posledice. Ob daljšem doživljanju stresa tako občutimo 
splošno konstantno utrujenost ali utrudljivost. Mnogo 
ljudi ob tem občuti še kronično mišično napetost, ki nam 
omejuje našo razpoložljivo energijo, ki jo imamo sicer na 
razpolago za premagovanje stresnih situacij vsakdanjega 
življenja. O stresu in različnih načinih soočanja z njim bo 
govora na predavanju, ki ga bo vodila Martina Vajs, BA. 
pth, specializantka gestalt psihoterapije. Zaradi priprave 
gradiva za udeležence so zaželene predhodne prijave na 
telefon knjižnice 02 888 0404 ali naslov: knjiznicardl@r-dr.
sik.si ali kontakt predavateljice: tina@freia.si. 

18. FEBRUAR 2016 ČETRTEK

09.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka: Svetovanje 
CSD, OZRK.

17.00
Knjižnica Muta. Predstavitev zgodb projekta Pot 
domov. Dr. Marjan Linasi, muzejski svetnik, nam bo 
predstavil zgodbe, ki jih je zbral  na koroškem območju 
v sklopu lanskega vseslovenskega projekta Pot domov. 
Predstavljene bodo zgodbe tistih, ki so se po končanih 
vojnah vračali domov: kaj vse so po končani vojni še 
doživeli na poti, kakšni občutki so jih spremljali in 
kakšno stanje so našli doma, ko so se vrnili. Projekt je 
koordiniral Muzej novejše zgodovine Slovenije, dr. Linasi 
je za področje koroške zbral in objavil 20 zgodb ljudi iz 
različnih vojnih okoliščin.

18.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Razredni nastop 
kitaristov iz razreda Mateja Švaba.

19. FEBRUAR 2016 PETEK

9.00
Sejna soba Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. 
Delavnica dejavniki tveganja in zdravo hujšanje 
(redno merjenje odstotka maščob v telesu, tehtanje in 
merjenje obsega pasu). Brezplačno delavnico bo vodila 
Petra Čurin, dipl. med. s. Prijava in dodatne informacije na 
tel: 877 08 01.
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17.00
Osnovna šola Ribnica na Pohorju. Razredni nastop 
učenk klavirja iz razreda Damijane Sgerm Kristan.

17.00
Dvorana Glasbene šole Radlje ob Dravi. Nastop oddelka 
za tolkala iz razreda Nežke Prosenjak in Matica 
Črešnika.

MMKC Radlje. 
18.00 S prejico ob čaju.
19.00 Potopisno predavanje: Kitajska. Deželo 
presežnikov in najhitreje razvijajočo se velesilo vam bo 
predstavila Erna Podjavoršek.

20. FEBRUAR 2016 SOBOTA
Odhod iz Radelj. Smučanje na Kopah. Cena: 16 eur. 
Zvečer after v Ludanu. V primeru slabega vremena 
se smučanje prestavi na soboto, 27. februarja 2016. 
Več informacij boste dobili na Facebook strani 
Marenberškega mladinskega lokalnega sveta. 
Organizator: MMLS. 

18.00
Kulturni dom Radlje ob Dravi. Predstava za gledališki 
abonma in izven: Zbogom muca v izvedbi Reporterja 
Milana. Komedija prikazuje človeško pretiravanje in 
kako neumnost ne pozna meja. Vstopnice za predstavo 
so na voljo uro pred predstavo na blagajni KD Radlje. 
Informacije: GSM 040 741 242 Petra. Organizator: KD 
Radlje. 

18.00
MMKC Radlje. Sladki večer. Z njo se posladkaš, okrepčaš 
in lahko tudi koga očaraš. Le kaj sladkega se bo cedilo. 
Pozor! Ne pozabi slinčka.

21. FEBRUAR 2016 NEDELJA

9.00
Športna hiša Radlje ob Dravi. Dvoranski nogometni 
turnir Radlje 2016 za kadetov U/17. Organizator: ŠD 
Radlje, NŠ NK Radlje in JZ ŠKTM. 
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17.00
MMKC Radlje. Filmski maraton.

22. – 26. FEBRUAR 2016

9.00-12.30
MMKC Radlje. Brezplačne počitniške aktivnosti za 
otroke. Aktivnosti so namenjene osnovnošolcem 
od 1. do 6. razreda. Poskrbeli bodo, da jim zagotovo 
ne bo dolgčas. V času zimskih počitnic bodo otroci v 
sproščenem vzdušju raziskovali, spoznavali, ustvarjali, 
predvsem pa se bodo zabavali. 

22. FEBRUAR 2016 PONEDELJEK
MMKC Radlje. Brezplačne počitniške aktivnosti za 
otroke. 
9.00-10.00 Jutranje druženje. Igrali se boste družabne 
igra, razne sprostitvene socialne igre, pogovarjali …
10.00-11.00 Poskusi z vodo. Vsi udeleženci delavnice 
bodo aktivno sodelovali pri poskusih: podvodni 
vodomet, voda narobe, magični prst …
11.30-12.30 Animacijske igre, skozi katere bodo 
udeleženci krepili sodelovanje, pozitivno miselnost, 
povezanost, kreativnost, motivacijo …

17.00
Knjižnica Radlje. Ustvarjalna srečanja za otroke in 
odrasle. Otroci bodo oblikovali pisane žužke, odrasli 
bodo nadaljevali z oblikovanjem nakita iz barvne žice in 
perlic. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 

18.00 
MMKC Radlje. Smoothie. Za hiter, enostaven in zdrav 
obrok!

23. FEBRUAR 2016 TOREK
MMKC Radlje. Brezplačne počitniške aktivnosti za 
otroke. 
9.00-10.00 Jutranje druženje. 
10.00-12.30 Turnir WII. Turnir poteka na konzoli Wii, 
kjer se boste lahko poizkusili v različnih disciplinah, kot 
so premagovanje ovir, smučarski skoki … Zmagovalci 
bodo prejeli lepe praktične nagrade.
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12.00 Pohod na Stari grad. 

10.00
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Muzejska počitniška 
delavnica O grbih. Na delavnici bomo govorili o grbih: 
kakšne grbe poznamo, o njihovem pomenu, kdo jih je 
uporabljal in zakaj. Spoznali bomo naš občinski grb. 
V preteklosti so svoje grbe imele in uporabljale tudi 
posamezne družine, zato si bomo za konec izdelali 
svoje družinske grbe oziroma ščite z družinskimi grbi. 
Delavnica traja 90 minut. Cena: 1,50 EUR (v ceno je 
vključen material ter pripomočki za izvedbo delavnice). 

18.00
MMKC Radlje. Modrosti vzhoda: Karma. Univerzalni 
zakon pravice oziroma, kaj me čaka v prihodnosti. 

24. FEBRUAR 2016 SREDA

9.00 in 18.00
MMKC Radlje. Kuharska delavnica: Veganska pojedina. 

MMKC Radlje. Brezplačne počitniške aktivnosti za 
otroke. 
9.00-10.00 Jutranje druženje. 
10.00-12.30 Druženje ob družabni igri Activity in ob 
sadnih smootijih.  

25. FEBRUAR 2016 ČETRTEK

9.00
MMKC Radlje. Medgeneracijska čajanka: Osnove 
računalništva na kratko. 

MMKC Radlje. Brezplačne počitniške aktivnosti za 
otroke. 
9.00-10.00 Jutranje druženje. 
10.00-12.30 Izdelava nakupovalne vrečke iz blaga 
iz majice s kratkimi rokavi. Vse udeležence prosijo, da 
majico s kratkimi rokavi prinesejo zraven. Polepšali jo 
bodo s poslikavami in okrasnimi šivi.
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17.00
Knjižnica Podvelka. Predstavitev zgodb projekta Pot 
domov. Dr. Marjan Linasi, muzejski svetnik, nam bo 
predstavil zgodbe, ki jih je zbral  na koroškem območju 
v sklopu lanskega vseslovenskega projekta Pot domov. 
Predstavljene bodo zgodbe tistih, ki so se po končanih 
vojnah vračali domov: kaj vse so po končani vojni še 
doživeli na poti, kakšni občutki so jih spremljali in 
kakšno stanje so našli doma, ko so se vrnili. Projekt je 
koordiniral Muzej novejše zgodovine Slovenije; dr. Linasi 
je za področje koroške zbral in objavil 20 zgodb ljudi iz 
različnih vojnih okoliščin.

19.00
MMKC Radlje. Hamburger večer in nočitev v MKC. 

26. FEBRUAR  2016 PETEK
MMKC Radlje. Brezplačne počitniške aktivnosti za 
otroke. 
9.00-10.00 Jutranje druženje. 
10.00-12.30 Kuharska delavnica: Peka mini pic in 
ogled filma. Na tokratni delavnici boste čisto sami 
pripravili kvašeno testo, si obložili svojo mini pico, nato 
pa se boste zleknili v sedalne vreče in uživali ob filmu ali 
animiranemu filmu (izbrali ga boste skupaj med vnaprej 
pripravljenimi). 

MMKC Radlje.
18.00 S prejico ob čaju. 
19.00 Karaoke v MMKC.

27. – 28. FEBRUAR 2016

17.00-20.00
Župnišče Muta. Tečaj priprave na zakon. Informacije 
in prijave: 02 87 88 438 ali 070 863 462 ali na el. naslov: 
dominika.verhnjak@gmail.com. Organizator: dekanija 
Radlje-Vuzenica.

27. FEBRUAR 2016 SOBOTA

10.30
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec 
Radlje, Koroška cesta 68, Radlje). Muzejska delavnica 
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Prstki v glini. Glina je material, ki nosi v sebi neskončne 
možnosti oblikovanja. Na delavnici bomo spoznali, kako 
so jo uporabljali naši predniki, kako jo danes, ter se tudi 
sami preizkusili v oblikovanju različnih glinenih izdelkov. 
Delavnica traja 90 minut. Cena: 1,50 EUR (v ceno je 
vključen material ter pripomočki za izvedbo delavnice). 

11.00-13.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Medobčinska 
kegljaška liga MKD Drava, 14. krog. 11-13.00 MDI 
Radlje : Keglbar B. 14.00-16.00 Remoplast : Keglbar 1. 
Organizator: BC bajta Radlje in MKD.

18.00-21.00
Bowling center bajta Radlje ob Dravi. Državno 
prvenstvo v kegljanju 2. slovenska liga vzhod 
- ženske ekipno. Tekma 10. kroga med ekipama 
Remoplast Radlje in NAFTA Lendava. Organizator: 
Kegljaška zveza Slovenije in BC bajta Radlje.

19.00
MMKC Radlje. Igre za mlade.

28. FEBRUAR 2016 NEDELJA

17.00
Modra dvorana Vuzenica. Srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž Koroške. Na srečanje se 
lahko prijavijo pevske in godčevske skupine (tudi pevske 
in godčevske skupine, ki delujejo za potrebe folklornih 
skupin; tudi otroške in mladinske) na območju območnih 
izpostav JSKD Koroške: Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, 
Ravne na Koroškem in Dravograd. Na območna srečanja 
vabimo torej vse, ki skladno z merili, uveljavljenimi v 
folklorni dejavnosti, poustvarjate glasbeno izročilo. 
Srečanje, ki je namenjeno javnemu prikazu vašega 
ustvarjalnega dela v zadnjem obdobju, bo spremljal Miha 
Zupanc in po končani prireditvi podal strokovno mnenje 
o predstavljenih programih. V čas naših babic in dedkov 
nas bodo popeljali: ŽUS Deteljica KD Prežihov Voranc 
Ravne na Koroškem, Ribniški fantje KUD Stane Sever 
Ribnica na Pohorju, družina Herman iz Vuzenice, Ljudske 
pevke Bršljanke Društva kmetic Mislinjske doline, Ljudski 
pevci Trlice Kulturnega društva Razbor, Šajke KPD Kovač 
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Lija Vuhred, Ljudske pevke Kulturnega društva Kapla 
na Kozjaku, ansambel Diaton Muta Vuzenica, družina 
Miklavž Mislinjskega pevskega društva … Organizator: 
JSKD OI Radlje ob Dravi. 

Šajke. 

17.00
MMKC Radlje. Eksperimenti: 3k5p3r1m3n7i. 

29. FEBRUAR  2016 PONEDELJEK
dopoldne
Knjižnica Radlje. Žrebanje reševalcev knjižne uganke 
meseca februarja, za vse enote knjižnice. Izžrebane čaka 
praktična nagrada.

10.30
MMKC Radlje. Vrtec na obisku.

PLANINSKA DRUŠTVA

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA 

19. 2.  204. nočni pohod na Pernice. Vodnik: Jože   
 Hiter. 
20. 2.  28. ZIMSKI POHOD NA Peco, 2126 m. Vodnika:  
 Jože Hiter in Jože Dobnik. 
26. 2.  Zbor članov društva v OŠ Muta. 
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PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI 

8. 2.  3. Kulturni dan na Pesniku. Vodnik: Vinko   
 Mavc, GSM 041 330 150 L 4. 
19. 2.  Zbor članov PD Radlje ob Dravi. Informacije:  
 Evald Lampreht, GSM 031 760 350.   
20. 2.  E7. Vodnik: Ludvik Podrzavnik,  
 GSM 041 430 883 L 6. 
6. 3.  Arihova peč. Vodnik: Franc Glazer,  
 GSM 031 804 058 L.

PLANINSKO DRUŠTVO VUZENICA

13. 2.  Zimski pohod na Peco. Vodnika: Igo Kaiser,   
 GSM 040 154 286 in Bogo Mrakič,  
 GSM 031 644 537.
27. 2.  Pohod na Celjsko kočo. Vodnici: Lučka Bricman,  
 GSM 041 363 529 in Valerija Padjen.
20.- 22. 2.  Za mlade planince zimovanje na Koči Planinc.  
 Kontakt: Lučka, GSM 041 363 529 in mentorica  
 Darja Mrakič, GSM 041 488 751.

RAZPISI JSKD 
 

Srečanje je odraslih gledaliških skupin – ogledi po 
dogovoru. 
Srečanje otroških gledaliških skupin, 7. 4..
Srečanje lutkovnih skupin, 11.3.. 
Srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, 31. 3.. 
Srečanje odraslih pevskih zasedb in malih vokalnih skupin, 
9. 4.. 
Srečanje otroških (15. 3.) in odraslih folklornih skupin 
(23./24. 4.). 
Srečanje literatov, festival Urška in seniorjev. 
Srečanje plesnih skupin, 1. 4.  
Likovna razstava – tema prosta, september 2016. 

Vse informacije in prijave: e-pošta: oi.radlje.ob.dravi@jskd.si, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7 (pisarna 415),  
2360 Radlje ob Dravi, www.jskd.si. 
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KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

MUZEJ RADLJE OB DRAVI 
Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi 
Tel.: +386 2 62 12 549, 041 412 855
Spletni naslov: www.kpm.si 
E-pošta: info.sg@kpm.si

Odprto: tor. - pet. od 9.00 do 15.00 ure,
soboto od 9.00 do 13.00 ure.
Za skupine izven odpiralnega časa ogledi po dogovoru.

Gostujoče razstave v muzeju:
 – Moj portret za muzej
 – Za gozdove in ljudi

KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

Razstave:
 – Knjižnica Radlje ob Dravi: razstava fotografij 

s potovanja do Elbrusa in vzpona na Elbrus. 
Avtorica: Mateja Mazgan. Na ogled od potopisnega 
predavanja, 14. januarja, do 29. februarja.

 – Knjižnica Radlje ob Dravi: razstavni prostor: razstava 
likovnih del Alojza Erjavca. Na ogled od odprtja,  
4. februarja, do 5. marca.

 – Knjižnica Radlje ob Dravi: razstava o Francetu 
Prešernu ob slovenskem kulturnem prazniku.  
Na ogled od 1. do 29. februarja. 



8. FEBRUAR 
– SLOVENSKI

KULTURNI PRAZNIK 
Živé naj vsi naródi, 
ki hrepené dočakat dan, 
ko, koder sonce hodi, 
prepir iz svéta bo pregnan, 
ko rojak 
prost bo vsak, 
ne vrag, le sosed bo mejak!

(France Prešeren, kitica iz Zdravljice)

Vabljeni: 
četrtek, 4. februar
18.00 Knjižnica Radlje. Odprtje razstave likovnih del 
Alojza Erjavca. 

petek, 5. februar 
18.00 Avla OŠ Muta. Proslava ob kulturnem prazniku. 

sobota, 6. februar 
14.00 POŠ Kapla na Kozjaku. Proslava ob kulturnem 
prazniku. 

nedelja, 7. februar
18.00 Kulturni dom Podvelka. Osrednja proslava 
Občine Podvelka. 
18.00 Kulturni dom Radlje ob Dravi. Sprehod po 
slikovitih spominih z gospodom Alojzom Erjavcem. 
18.00 Jedilnica OŠ Ribnica na Pohorju. Prireditev ob 
kulturnem prazniku. 
19.00 MMKC Radlje ob Dravi. Literarni večer. 

ponedeljek, 8. februar
9.00 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob 
Dravi. Prešernov dan v muzeju. 
18.00 Večnamenska dvorana Vuhred. Proslava ob 
kulturnem prazniku. 



»Pa da bi znal, bi vam zapel o enem, o enem 
dekletu; tako rad jo imam in je ne dam za vse,  
za vse na tem svetu.« 

Janez Menart

vas vabi na 

VA L E N T I N OV 
KO N C E RT, 

v nedeljo, 14. februarja 2016 ob 18. uri 
v Kulturni dom Radlje. 

Večer ljubezni vam bodo polepšali: 
skupina Jazzva in Vokalni kvartet Rusalke. 


